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เสียงร้องเอ้อออออ....พร้อมกับการถอนหายใจเมื่อมาถึงท่ีท างาน บ่งบอกว่าผมหมดไฟนี่เอง แต่ก็บอก
กับตัวเองว่า อีกนิดนะ พรุ่งนี้จะได้พักแล้ว  ทันใดนั้น ขณะทีเ่ดินผ่านจุดผู้ป่วยนอกก็ได้เห็นรอยยิ้มและดวงตา
อันเป็นประกายของเด็กชายคนหนึ่งซ่ึงไร้เดียงสาและน่าเอ็นดู เขานั่งอยู่บนเก้าอ้ีใกล้ๆกับแม่ทีร่อเรียกชื่อเข้า
ห้องตรวจอย่างใจจดใจจ่อ เขาพยายามสะกิดแม่เพ่ือให้หันมองมาทีผ่ม ครั้นพวกเขาหันมา ผมก็เดินตรงไป 
พร้อมกับส่งยิ้มตอบ ยกมือไหว้และกล่าวค าทักทายคุณติ๋ม ผมเอามือลูบศีรษะเด็กชายคนนั้นเบาๆอย่างนุ่มนวล
และอ่อนโยน เด็กอายขวยเขินบิดตัวไปมา และนี่เป็นครั้งแรกทีผ่มได้เห็นภาพใบหน้าเปื้อนยิ้มของคุณติ๋ม 
ถึงแม้ว่าเธอจะดูอิดโรยจากโรคประจ าตัวที่เกือบคร่าชีวิตเธอมาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่แม่ใบเลี้ยงเดี่ยวผู้นี้ยัง
สวมหัวใจสิงห์ ขอเพียงแค่มีชิวิตอยู่เพื่อลูกฝาแฝดที่ก าลังรักษาภาวะสมาธิสั้น ส่วนอีกคนกเ็ริ่มจะมีอาการ
คล้ายๆกัน แม่ทีแ่สนจะรักหวงห่วงลูก และปรารถนาที่จะให้ลูกทั้งสองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คิดไปต่างๆนานา 
คิดไปคนเดียวว่าลูกเป็นเหมือนกัน คงกินยาร่วมกันได ้จึงตัดสินใจน ายาของลูกอีกคนให้ลูกอีกคนกิน ขอแค่ให้ดี
ขึ้นก็พอ หยุดซน สงบนิ่ง ไม่ก้าวร้าว ไมช่กกัน เธอคงหายเหนื่อยขึ้นมาอีกเยอะ เพราะเวลาที่ลูกทั้งสองอวด
พลังกันคล้ายดังกับว่าวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอนกัน ข้าวของถูกรื้อคุ้ยกระจุยกระจาย พบแต่สิ่งของแตกหักพัง
เกลื่อนกราด หัวร้างข้างแตกกันจนใครๆต่างพากันส่ายหน้า เอือมระอาและร่วมกันต้ังฉายาว่า “ไอ้แฝดนรก” 
มันจะฟลุ๊คหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เธอเฝ้าสังเกตเห็นว่ามันดีขึ้น เธอคงอาจดีใจที่ท าให้ลูกสงบได ้ แต่ก็ไม่เท่ากับ
ความโล่งใจที่ได้รับ เพราะอย่างน้อยมันกแ็ค่สกัดแฝดคูน่ี้ได้เพียงชั่วขณะหนึ่ง  และเป็นห้วงเวลาที่เธอสงบสุข
ที่สุดได้พักกายพักใจนั่นเอง ยังมีปัญหาอีกมากมายเวียนวนไปมาในหัวของเธอ  เรื่องของตัวเองเรื่องลูกก็หนัก
พอแล้ว ไหนจะเรื่องบ้านอีกสารพัด ปัญหาประเดประดังเข้ามา บ้านที่มีก็เหมือนไม่มี แค่ยังโชคดีท่ีวันนี้ญาติยัง
เมตตาให้เธอและลูกน้อยได้พักอาศัย  แต่ก็ไมมี่อะไรแน่นอน ถ้าหากว่าต่อไปอาจกลายเป็นแค่คนที่เคยโชคดี
ขึ้นมา  สมบัติติดตัวนอกจากลูกแล้วยังมีรถซาเล้งเก่าๆคันนึงใกล้จะพังเต็มททีี่ได้มาหลังจากตัดสินใจแยกทาง
กับสาม ี รถคันนีช้่วยพาติ๋มและลูก โคจรไปไหนต่อไหนโดยเฉพาะเวลาไปโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ โรงเรียน ตลาดและตระเวนรับจ้าง  รถกับคนใครจะไปก่อนกันติ๋มพูดเบาๆ แต่ใจทีย่ังสู้ และจะขออยู่
เพ่ือหวัง แม้ว่ายังมองไม่เห็นทางใดก็ตาม ภาพรอยยิ้มของคุณติ๋มและลูกท าให้ไฟที่ใกล้มอดของผมถูกจุดข้ึนมา
ใหม่  เพราะโลกใบนี้คือการเรียนรู้ ทุกๆอย่างต่างเกื้อกูลกัน มีเหตุมีผลในตัวมันเองเสมอ หลังจากนั้นผม
กลับมาที่ท าห้องท างาน ผมนั่งทบทวนเรื่องราวต่างๆ เรื่องของติ๋มมีจุดเริ่มต้นมาจากไหน อย่างไร แล้วยังไงต่อ 
ผมนึกข้ึนมาแล้วหัวเราะในใจ(อิอิ) ‘ใบรายงานความเสีย่ง’ นี่คือดาวเด่นส าคัญจนเกิดกระบวนงานดูแลคุณต๋ิม
และครอบครัว 

การท างานย่อมพบปัญหาและค้นพบวิธีแก้ควบคู่กันไปเสมอ หลายๆครั้งหลายๆหนที่มีคนบ่นไม่ชอบ
ถึงการจัดการความเสี่ยง เพราะคิดว่านั่นคือ การจับผิด แต่ผมเองกลับไม่คิดเช่นนั้น ผมมองว่านั่นคือวิถีแห่งการ
พัฒนาที่เป็นระบบ เพราะความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ และกับทุกคน ทั้งผู้มารับบริการ ญาติ และ
เจ้าหน้าที ่ เรื่องราวของคุณติ๋มก็มาจากใบรายงานความเสี่ยงที่ผมได้รับ วันนั้นใกล้เวลาเลิกงาน ผมเริ่ม
ตระเตรียมตัวเพ่ือกลับบ้าน  แต่พอมีเสียงโทรศัพทเ์ข้ามา ผมเริ่มกังวลนิดๆคดิในใจคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
ผู้ป่วย แต่จะมาจากตึกผู้ป่วยนอก ตึกผู้ป่วยในหรือห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินซ่ึงผมขอเรียกสั้นๆว่า ห้องอีอาร์ มัน 
เป็นดั่งทีคิ่ด มาจากห้องอีอาร์จริงๆ เริ่มหวั่นๆ และภาวนาว่าขออย่าให้เป็นผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินเลย เสียง
สนทนาบอกให้ผมไปที่ห้องอีอาร์โดยด่วน ผมตกปากรับค า เมื่อวางสายก็รีบตรงไปที่ห้องอีอาร์ทันที  เมื่อไปถึง
สิ่งผมได้รับคือรายงานฉบับหนึ่งพร้อมกับการส่งต่อข้อมูลมาบางส่วน ผมรีบบอกไปว่า ขอไปทบทวนและจะรีบ



ด าเนินการให้เรียบร้อยและจะรายงานกลับมาโดยเร็ว ผมเดินกลับมาที่ห้องท างาน อ่านและท าความเช้าใจกับ
ใบรายงานความเสี่ยง เพราะสถานการณ์นี้มันว่างเปล่าผมไมรู่้เรื่องอะไรเลย เมื่อตั้งใจอ่านจึงจับประเด็นได้ว่า 
จากสถานการณ์มีบุคคลที่ถูกกล่าวถึง คือ คุณติ๋ม ลูกชายคนที่ 1 เป็นจิตเวช และลูกชายคนที่ 2 ที่คุณติ๋มเอา
ยาของลูกชายคนที่ 1 ให้กิน พร้อมกับท่ีอยู่และเลขบัตรประจ าประชาชนของเค้าคุณติ๋มและลูกชายคนที่1 ผม
จึงเริ่มค้นหาข้อมูล แต่เอ๊ะจะเริ่มยังไงก่อนดี ผมจึงตัดสินใจเริ่มจากบุตรชายคนที่1 ของคุณติ๋ม ซึ่งผมจะขอ
เรียกเขาว่า ‘หนึง่’ ผมตั้งใจดูประวัติการมารับบริการของหนึ่งอย่างรอบคอบ สรุปได้ว่า แพทย์วินิจฉัยเป็นเด็กท่ี
บกพร่องทางสติปัญญา:เม็นทอล รีทาร์เดชั่น (Mental Retardation) หรือเรียกย่อๆว่า เอ็มอาร์ ส่วนใหญ่จะ
มาขอหนังสือส่งตัว ส่งไปไหน อย่างไร และผมยังอดสงสัยไม่ได้ว่าท าไม่ใบรายงานความเสี่ยงระบว่าหนึ่งเป็นจิต
เวชทั้งๆท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเอ็มอาร์ เจอเรื่องที่ท้าทายเข้าแล้วยิ่งชวนให้ผมต้องหาค าตอบให้ได้เพราะข้อมูล
แค่นี้ยังไม่เพียงพอและไม่ถูกต้องตรงกัน จึงตัดสินใจนัดหมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพ่ือที่จะลง
เยี่ยมบ้านของคุณติ๋มและลูกๆพร้อมทีมสหวิชาชีพในวันพรุ่งนี้ทันที ผมลืมเรื่องกลับบ้านไปเลยเพราะมัวแต่
สนใจเรื่องนี้ แต่กต็้องหยุดท างานต่อเพราะมีน้องคนนึงทักว่าจะห้าโมงเย็นแล้วไม่กลับบ้านเหรอ ผมจึงวางมือ
ลงและก็ขับรถกลับบ้าน ขณะที่ขับรถไปก็ยังคิดถึงเรื่องของคุณติ๋มและลูก บอกกับตัวเองว่ากระบวนการค้นหา
ข้อมูลจะเริ่มพรุ่งนี้ ก่อนที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

จนมาถึงวันที่ได้เจอคุณติ๋มและลูก ผมและทีมสหวิชาชีพมาถึงบ้านคุณติ๋มตามเวลาที่นัดหมาย แตคุ่ณ
ติ๋มและลูกยังมาไม่ถึง เพ่ือนบ้านบอกว่า เขาไปตลาดกันอีกสักครู่คงกลับมา อึดใจเดียวเท่านั้นพวกเขาก็มาถึง 
ภาพที่ผมเห็นครั้งแรกคือมีผู้หญิงคนนึงนั่งรถซาเล้งเก่าๆ โดยมีเด็กเป็นคนข่ีรถคันนั้น เขาขี่ผ่านเราไป แล้วเลี้ยว
รถเข้าไปจอดในบ้าน คุณติ๋มและลูกลงจากรถ เก็บของที่ซื้อมาจากตลาดเสร็จเรียบร้อย ผมและทีมจึงได้เข้าไป 
การสนทนาได้เริ่มขึ้นแบบไม่เป็นทางการ เน้นความเป็นกันเอง เมื่อถามถึงลูกผมต้องตกใจเพราะจริงๆแล้วคุณ
ติ๋มมีลูกชายฝาแฝด คุณติ๋มเล่าเรื่องอาการเจ็บป่วยของเธออย่างละเอียดท าให้ผมรับรู้ว่าคุณติ๋มประสบกับมรสุม
ชีวิตจนต้องขอแยกทางกับสามีและรับภาระเลี้ยงลูกสองคนเพียงล าพัง ทั้งๆทีม่ีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยด้วย
โรคทางกายหลายต่อหลายโรค ด้านจิตใจเป็นโรคซึมเศร้า คุณติ๋มหยิบยาทั้งหมดออกมาให้ดู ผมเห็นยาสามถุง
ที่ไม่ได้เป็นชื่อของคุณติ๋ม จึงเอ่ยถามว่าเป็นยาของใคร คุณติ๋มเล่าว่าเป็นยาของแฝดพี่ที่ผมเรียกว่าหนึ่งใน
ตอนต้น ยาที่เด็กได้รับผมสันนิษฐานได้ว่า เด็กน่าจะมีภาวะสมาธิสั้น จึงถามคุณติ๋มต่อ แพทย์บอกว่าลูกเปน็
อะไรจึงให้ยามากิน คุณติ๋มตอบเพียงว่า ‘หมอเคยบอกแล้ว แต่จ าไม่ได้ ’ ผมพูดเปรยๆว่า สมาธิสั้นมั้ย คุณติ๋
มบอกว่าใช่ๆ คุณติ๋มได้เล่าถึงสาเหตุที่เอาให้ลูกอีกคนกินว่าประมาณ 8-9 เดือนมาแล้วแฝดน้อง ผมขอเรียกว่า 
“สอง” เธอสังเกตว่าสองมีอาการคล้ายกับหนึ่งก่อนที่จะรักษามาก คือ พูดมาก ขี้โมโห ชกต่อยกับหนึ่ง ซนมาก
อยู่ไม่นิ่ง ท างานไม่เรียบร้อยจนครูบ่น ก่อกวนคนอื่นจนเล่นกับเพ่ือวัยเดียวกันไม่ได้ จึงตัดสินใจเอายาของหนึ่ง
ให้สองกิน หลังจากกินอาการเริ่มสงบลง แต่ไม่ได้ให้กินทุกวัน คุณติ๋มบอกว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ถ้าเป็นอะไรไป
ใครจะดูแลลูก ซ้ าร้ายลูกมาเป็นแบบนี้อีก พ่อเขาเคยมารับตัวไปแต่ดูแลไม่ได้ต้องรีบส่งกลับมา บ้านก็ไม่มีเพียง
แค่อาศยัญาติ ผมและทีมเข้าใจถึงปัญหาและพยายามดึงศักยภาพของคุณติ๋มและญาติมาร่วมกันจดัการกับ
ปัญหาดังกล่าว คุณติ๋มรักลูกและให้ความส าคัญกับลูกมาก นั่นคือประเด็นส าคัญที่สองต้องได้รับการรักษาที่
ถูกต้องและต่อเนื่อง ทีมได้อธิบายถึงแนวทางการรักษา คุณติ๋มรับรู้และเข้าใจมากข้ึนถึงขนาดเอ่ยปากชมว่าต้อง
อย่างสิ ผมรู้สึกโล่งอก คุณติ๋มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมจึงได้นัดเพ่ือประเมินพฤติกรรมของเด็กที่
โรงพยาบาล ส่วนความช่วยเหลือทางสังคมนั้น นับว่าเป็นความโชคดีท่ีผมได้เจอกับพ่ีจากส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด ผมขอเรียกสั้นๆว่า พมจ. ตอนที่ออกปฏิบัติงานวิกฤติพิบัติภัย 
ผมจึงรีบประสานเพ่ือหาทางเยียวยาครอบครวัของคุณติ๋ม พ่ีจากส านักงาน พ.ม.จ.รับเรื่องและให้ส่งเรื่องราว
ของคุณติ๋มและลูกพอสังเขป ผมไม่รั้งรอรีบส่งข้อมูลผ่านทางไลน์ส่วนตัว ผมมีความสุขมากท่ีวันนี้ภาระกิจขั้นที่



สองไดผ้่านไปด้วยดี แต่สิ่งทีส่ าคัญคุณติ๋มจะพาสองมาประเมินพฤติกรรมหรือเปล่า ผมเองต้องยังลุ้นต่อไป 
เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน หากคุณติ๋มไมม่ั่นใจในระบบบริการและบุคลากร ในวันต่อมาแบบ
ประเมินพฤติกรรมและสถานที่ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมรอๆๆๆและก็รอว่าเมื่อไหร่คุณติ๋มและสองจะมาถึง ระหว่าง
ที่รอผมได้ประสานไปยังโรงพยาบาลที่รักษาหนึ่งเพ่ือขอประวัติการรักษา หนึ่งมีภาวะสมาธิสั้นจริงๆที่ส าคัญ
หนึ่งไม่ได้เป็นจิตเวชและเป็นเอ็มอาร์ ผมคงต้องรายงานให้ทีมออดิตทราบเพ่ือแก้ไขในล าดับต่อไป และแล้วคุณ
ติ๋มพาลูกทั้งสองคนมาจริงๆ ผมดีใจมากนั่นก็หมายความว่าเธอเข้าใจและมั่นใจในตัวเรา หนึ่งดูสะลึมสะลือ
หลังจากรับประทานยา ผมจึงให้นอนพักบนเตียง ส่วนสองจะต้องได้รับการประเมินก่อนทีส่่งต่อไปพบแพทย์ 
ผมเริ่มแนะน าคุณติ๋มและสองเพ่ือท าความเข้าใจกับแบบประเมินพฤติกรรม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย สอง
เองรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินกับแบบประเมินอันนี้ ผมกับสองเข้ากันได้ดี ผมใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถ
ประเมินได้ว่าสองมีความแนวโน้มภาวะสมาธิสั้นจึงใช้แบบคัดกรองสเนปโฟว์ (SNAP-IV )ต่อ ผลที่ได้ คือ สองมี
ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านคือ ด้านขาดสมาธิ(Inattention) มีอาการซุกซน อยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่น
(hyperactivity/impulsivity) และมีอาการดื้อต่อต้าน(oppositonal defiant) ผมบันทึกและรายงานผลให้
แพทย์ทราบ แพทย์ได้อธิบายและพูดคุยให้คุณติ๋มฟังอีกครั้ง ก่อนที่จะออกหนังสือส่งตัวไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ผมรู้สึกโล่งอกและสบายใจหากคุณติ๋มได้พาลูกไปพบผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เนินนานไปประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผม
ไม่ได้ติดตามครอบครัวคุณติ๋มเพราะภาระงานที่มากเหลือเกิน พ่ีจากส านักงาน พมจ. ส่งไลน์มาว่าให้คุณติ๋มส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมนั่นคือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทั้งเบียนบ้าน และส าเนาสมุดธนาคารของทั้งสาม
คน ผมดีใจมากรบีแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งนั้นให้บอกคุณติ๋มเพ่ือเตรียมเอกสารส่งไป
ยังส านักงาน พมจ. และด้วยความดีใจผมเดินตรงไปที่ห้องอีอาร์บอกเรื่องราวของคุณติ๋มกับลูกที่ได้รับการดูแล
อย่างดีโดยทีมสหวิชาชีพ ทุกคนต่างยิ้มออกมาด้วยความดีใจเช่นเดียวกับผม 

แหละในวันนี้ วันที่ผมเหนื่อยล้ากับการท างานมาหลายวัน ผมไดเ้จอคุณติ๋มและหนึ่งที่หันมายิ้มให้ผม 
ผมถามถึงสอง คุณติ๋มบอกว่าหมอส่งตัวไปรักษาที่สงขลา ตอนนี้อาการดีขึ้นมาก รอยยิ้มของคุณติ๋มจึงปรากฏ
บนใบหน้าของเธอ หนึ่งขวยเขินเมื่อผมจับศีรษะเขาเบาๆ รอยยิ้มของพวกเขาเป็นพลังให้ผมและทีมสุขภาพ
มุ่งม่ันที่จ าท างานต่อไป ขอขอบคุณใบรายงานความเสี่ยงที่หลายคนกลัวนักกลัวหนาและให้โลโก้ว่า เป็นการ
จับผิด ต่อไปจะต้องคิดใหม่แล้ว ไม่ใช่เพราะรายงานใบนี้หรือทีช่่วยให้ครอบครัวๆหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมา 
การประเมินความเสี่ยงที่ได้รับการทบทวนที่ดีอย่างมีระบบ จะน ามาซึ่งการหาวิธีจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม
เข้ากับบริบทและบรรยากาศของการท างานในหน่วยงานนั้นๆ การทบทวนเวชระเบียน การประสานงาน
ภายในและภายนอกองค์กร และระบบทีมที่ดี เป็นสิงส าคัญเสมอท่ีจะท าให้ระบบบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเป็นประโยชน์สุดแก่ประชาชน 

 

 

 


